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DĖL KROSNIŲ / ŽIDINIŲ INŽINIERINĖS ŠILDYTMO TECHNINĖS ĮRANGOS 
TVARKYBOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMO 
 
 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, atsakydama į Lietuvos Respublikos 
restauratorių sąjungos 2021-02-23 raštą Nr. 2021-RS21-0223 ,,Dėl krosnių / židinių inžinerinės 
šildymo technologinės įrangos tvarkybos specialistų atestavimo“, apsvarstė Jūsų klausimą dėl 
architektūros keramikos specializacijos.  

Atsakydami į Jūsų rašto 1 prašymą, pažymime, kad keramikos (specializacija – 
architektūrinė) kvalifikacinių reikalavimų 2.6, 2.7, 6.6, 6.7 ir 10.3 papunkčiuose išdėstyti 
reikalavimai remiasi ne tik Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais kultūros paveldo 
apsaugą, bet ir tarptautinių konvencijų, prie kurių Lietuvos Respublika yra prisijungusi, 
rekomendacijomis. Šie reikalavimai yra neatsiejama restauratoriaus profesinės veiklos taisyklių, 
apibrėžtų Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) tarptautinio mokslinio komiteto ICOM-CC 
dokumente Profesijos apibrėžtis, dalis. Šio dokumento pagrindu buvo parengtos ir Europos 
konservatorių ir restauratorių asociacijų konfederacijos (E.C.C.O.) priimtos Profesinės gairės. Keisti 
reikalavimus ar juos redaguoti, išbraukiant itin svarbias apibrėžtis, suponuotų restauratoriaus 
profesijai keliamų aukštų standartų devalvavimą, kultūrinės vertės praradimą restauruojamame 
objekte. 

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatuose, 
patvirtintuose kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų 
kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 
patvirtintas keramikos (specializacija – architektūrinė) pavadinimas apima platesnį architektūrinės 
keramikos dirbinių, kurių didelė dalis yra ne tik krosnys ir židiniai, bet ir kiti integralūs technikos 
paveldo objektai ir inžinerinė įranga (pvz., istorinė tyrimų laboratorijų keraminė įranga su 
integruotomis vandentiekio ir nuotekų sistemomis; grindų ir sienų keraminė danga, sujungta su 
šildymo sistema ir pan.), spektrą. Atsižvelgiant į tai, siūlomas pavadinimas „architektūrinė dekoro 
keramika“ nėra tinkamas integralių paveldo objektų apibrėžimas, todėl Nuostatuose patvirtinto 
keramikos (specializacija – architektūrinė) pavadinimo keitimas yra netikslingas. 

Sutinkame, kad keramikos (specializacija – architektūrinė) kvalifikacinių reikalavimų 
2.6, 6.7 ir 10.3 papunkčius reikėtų tikslinti, atsižvelgiant į platesnį architektūrinės keramikos 
objektų spektrą, todėl artimiausiu metu svarstysime šių papunkčių pakeitimą, išbraukiant žodžius 
„krosnis“, „židinys“, susiejant šiuos punktus ir su kitų architektūrinės keramikos autentiškų 
restauruojamų objektų dalių būtinu išsaugojimu dokumentacijoje. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos apraše, 
patvirtintame 2005 m. balandžio 14 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-146, numatytos giminingos 
specializacijos – akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai ir molio konstrukcijų ir 
keramikos gaminių darbai. Atkreipiame dėmesį, kad dažnai vieno objekto tvarkybos darbų 



 

įgyvendinimui juos vykdantis nekilnojamojo kultūros paveldo specialistas turi būti atestuotas 
skirtingoms specializacijoms ar veiklos rūšims. 

Restauruojant krosnis ir židinius visos technologinės krosnies ir židinio dalys sudaro 
vientisą paveldo objektą, nedalomą istorinę inžinerinę įrangą, todėl yra būtinas bendras skirtingų 
sričių atestuotų specialistų darbas, kuris aprašomas objekto dokumentacijoje. 
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